
Dünyamız

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs (COVID-19) pandemisi 
sürecinde, 65 yılda oluşan 
kurumsal kapasitemiz sayesinde 
yeni iş modelleri ve iş yapma 
biçimleriyle faaliyetlerimizi 
aralıksız sürdürdük. Olağanüstü 
şartlara süratle uyum sağlayan 
şirketlerimiz, duruma göre 
uzaktan çalışma ve sahada 
çalışma yöntemlerini kullanarak 
fabrikalarda, şantiyelerde, elektrik 
santrallarında, elektrik dağıtım 
sahalarında ve turizm tesislerinde 
mal ve hizmet üretimine devam 
ettiler. Bu sürece fedakâr ve 
yaratıcı çalışmalarıyla katkı yapan 
tüm çalışanlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Yine bu süreçte Devlet 
ve toplum olarak büyük bir 
dayanışma örneği sergilenmiş, 
Biz Bize Yeteriz Türkiye’m 
Milli Dayanışma Kampanyası 
büyük ilgi görmüştür. Topluluk 
şirketlerimiz de bu kampanyaya 
yaptığı bağışla destek vererek 
katkıda bulunmuştur. Taahhüt 
Grubumuzun üstlenmiş olduğu 
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 
metrosunun birinci etabının 2020 
yılı içerisinde işletmeye açılması 
planlanıyor. Kalite Yönetim Sistemi 
çalışmalarını tamamlayarak 
TSE belgesini alan Enerji Grubu 
şirketlerimizden CENAL, bu zorlu 
süreçte yaptığı doğru planlama 
ile yıllık bakımlarını da tamamladı. 
Sanayi ve Ticaret Grubu şirketimiz 
Alarko Carrier, pandemi sürecinde 
takipçileriyle dijital iletişimini 
güçlendirerek devam ettirmesinin 
yanı sıra ACademi webinarları ile 
de sektörde büyük ilgi topladı. 
Turizm Grubumuz, Instagram 
story üzerinden yayın yapan 
kanalı HillsideNOW aracılığıyla 
pandemi süresince “Now at Home” 
konsepti ile sıradışı müzisyenleri 
takipçileriyle buluşturdu. Grup 
şirketlerimizin projelerine ilişkin 
tüm gelişmelerin haberlerini 
dergimizin ilerleyen sayfalarında 
bulabilirsiniz. 

Sağlıklı günler dileklerimizle…
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Zor Şartlara
Uyum Kapasitemiz 

Yüksek

Koronavirüs 
(COVID-19) 
pandemisi sürecinde, 
Alarko Topluluğu 
olarak olağanüstü 
şartlara uyum 
kapasitemizin 
ne kadar yüksek 
olduğunu yaşayarak 
gördük. Topluluk 
şirketlerimizin bu 
zorlu dönemde 
de başarıyla 
sürdürdüğü projelere 
ilişkin gelişmeleri 
ve bizden haberleri 
sizlere ulaştırmaya 
devam ediyoruz. 
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DEĞİŞEN DÜNYADA ŞİRKETLERİMİZ

Değerli Dostlarımız ve Paydaşlarımız, 

Dijital ortamda size ulaştığımız bir “Bizim Dün-
yamız” bülteni ile daha sizlerle birlikteyiz.

Yakın geçmişte dünyada ve ülkemizde yaşanan 
hareketli dönemlere hep birlikte şahit olduk. Şir-
ketimiz kromozomlarına işlenmiş olan “krizlere 
karşı hazırlıklı olma”, “dayanıklı olma” ve “risk-
leri önceden sezme” güdüleriyle bu dönemleri 
göreceli olarak başarılı bir karne ile tamamladı.

2020 ve önümüzdeki yıllarda şirketimizce ya-
pılmış doğru yatırımlar ile ektiğimiz tohumların 
meyvelerini almayı ve Türkiye’mizin hedeflediği 
büyümeye katkı vereceğimiz bir dönemi planla-
maktayız.

Değişen dünyamızda ve ekonomimizde öncü 
rollerimizi korumak ve pekiştirmek için değişi-
me her zaman açık olmamız gerekiyor. Nitekim 
pandeminin neden olduğu zorluklara rağmen 
bu durumdan en az etkilenecek şekilde gerekli 
önlemleri zamanında, proaktif ve dinamik bir 
şekilde aldık. COVID-19 dönemindeki çevik yak-
laşımımız ve bundan sonra da hayata geçire-
ceğimiz köklü değişikliklerle geleceğe ayak uy-
durmak ve geleceği şekillendirmek noktasında 
daha da iddialıyız. Buna paralel olarak pandemi, 
sürdürmekte olduğumuz dijital dönüşümün ne 
kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gös-
terdi. Bünyemiz, uzaktan çalışma metodoloji-
lerini başarıyla uygularken bu sisteme hızlı bir 
şekilde intibak etti. Her birimiz işlerimizi, top-
lantılarımızı, müşteri ilişkilerimizi gerektiğinde 
uzaktan çalışma sistemiyle aksatmadan yürü-
tebildik. Sahada bilfiil çalışmak zorunda olan 
ekiplerimiz içinse insan sağlığı öncelikli aldığı-
mız önlemlerle verimliliğimizin optimum sevi-
yede devam etmesini sağladık. Tüm çarklarımız 
salgına rağmen dönmesi gerektiği gibi başarı ile 
çalıştı.

Bu dönem, Topluluğumuzun mümkün olan her 
iş kolunda; e-ticaret, uzaktan çalışma ve yapay 
zekânın kullanımında daha da yoğun çalışma-
mız gerektiğini bize hatırlattı. Son dönemde 
yönetim kadromuzda gerçekleştirdiğimiz ya-
pılandırmada görev üstlenen genç yönetici ar-
kadaşlarımız bu konulardaki bilgi ve yatkınlık-
larıyla grubumuza önemli katkı sağladılar. Bir 
yandan, Alarko felsefemize sahip çıkarken, di-
ğer yandan da dönemin şartlarına bağlı olarak 
yönetim sistem, şekil ve kadrolarımızı sürekli 
yenilemeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.
 
Şükrediyorum ki şirketler topluluğumuzun ta-
mamında Şirketimizin zamanında aldığı proaktif 
önlemlerin de katkısı ile salgından sağlığı etki-
lenen arkadaşlarımızın sayısı minimumda kaldı. 
Az sayıdaki rahatsızlanan ve karantina süresi 
döneminde iyileşen tüm mesai arkadaşlarıma 
ve ailelerine içten geçmiş olsun dileklerimi bu-
radan iletiyorum.

Bu dönem, ülkemizin sağlık alt yapısının gerek 
hastanelerimiz ve gerekse de doktor, hemşire 

ve tüm sağlık çalışan kadrolarımız açısından 
ne kadar güçlü ve yetkin olduğunu ve bu ulvi 
görevlerini yerine getirirken nasıl özveri ile ça-
lıştıklarını, Türk insanının fedakâr karakterini bir 
kez daha ispat etti. Bir vatandaş olarak bundan 
gurur duydum. Devletimize ve tüm sağlık çalı-
şanlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum.

2020 yılının ikinci yarısına girerken bu salgına 
tamamı ile son verilmesinin bizlerin de elinde 
olduğu bilinciyle tüm önlemlerimizi almış ola-
rak mesailerimize geri dönmekteyiz.

Taahhüt Grubumuz bu süreçte hijyen konusun-
daki tüm tedbirleri dinamik bir şekilde alarak 
şantiyelerdeki inşaat faaliyetlerini verimli bir 
şekilde sürdürmeyi başarmıştır. Önümüzdeki 
dönemde, önceden planlanan iş bitim tarihlerini 
minimum sapmalarla yakalamak üzere tekrar 
yapılanmasını gözden geçirmekte, iş yapım sü-
reçlerini ve ekiplerini bu hedefe doğru revize 
etmektedir. 

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaa-
tımız hızla bitime doğru yaklaşmaktadır. Benim 
de bizzat ziyaret ederek gözlemlediğim işlet-
meye alma test çalışmalarının kısa zamanda 
biteceğini öngörüyoruz. Yurt dışından gelmesi 
beklenen sinyalizasyon test ekiplerinin seya-
hat engellerinin kalkması ile son aşama test 
tamamlandığında İstanbul’umuzun çok ihtiyacı 
olan bu metro hattımız çalışmaya başlayacak-
tır. 
 
Enerji Üretim Grubumuz ikinci çeyrekteki tale-
bin azalmasını fırsat bilerek santrallerimizde 
yapılması gerekli bakım ve onarım faaliyetlerini 
tamamlamıştır. Böylelikle yılın ikinci yarısında 
kesintisiz yüksek kapasiteyle üretim yapma 
imkânını elde edecektir.

Bu yıl içerisinde CENAL ortaklığımızın döviz ba-
zında yapmakta olduğu hammadde ödemeleri 
ve kredi geri ödeme yükümlülükleri vardır. Bun-
lar için geçtiğimiz yılın sonunda yapmış olduğu-
muz “forward hedging” işlemleri sayesinde kur-
lardaki oynaklıktan belli bir ölçüde korunmuş 
durumdayız. 

Enerji dağıtım ortaklığımız MEDAŞ ise daha ön-
ceden birçok bölgede hizmete soktuğu uzaktan 
sayaç okuma teknolojisinin faydasını bu dö-
nemde gördü. Onarım hizmetlerinde aksatma-
dan sürdürdüğü başarılı organizasyonla salgın 
döneminde de kesintisiz bir şekilde hizmetini 
vermiştir. MEDAŞ, yaşanan tüm ekonomik zor-
luklara rağmen bu sene için planlamış olduğu 
480 milyon liralık yatırımını tamamlamayı he-
deflemektedir.

Dünya ve ülkemizde turizm sektörü için bu yaz 
mevsiminin çok zorlu ve eğitici geçeceği bir ger-
çek. Turizm Grubumuzun amiral gemisi Hillside 
Beach Club’ı Haziran ayı itibarıyla hizmete açı-
yoruz. Hem değerli misafirlerimiz hem de de-
ğerli çalışanlarımız için, sağlık risklerine maruz 
kalmayacakları şekilde bir operasyon yapma-

nın hazırlıklarını tamamladık. Tatil köyünün her 
noktasında hijyen önlemlerinin alınacağı, misa-
firlerimizin tatil konforlarında hiçbir eksiklerinin 
olmayacağı, misafir memnuniyetini çok daha 
hassasiyetle gözeteceğimiz bir sezon bizi bek-
liyor. Tüm ekibimizin bu dönemde başarılarının 
artarak devam edeceğine içtenlikle inanıyorum.

Sanayi ve Ticaret Grubumuz yılın ilk yarısını di-
jitalleşmede atmış olduğu adımların getirdiği 
verim ile başarılı bir şekilde tamamlıyor. Salgın 
döneminde başlatmış olduğumuz webinarlar 
sayesinde havalandırma cihazlarının bulaşıcı 
hastalıklara etkisi konusunda oluşan önyargı-
lara karşı doğru bilgilendirmeyle kamuoyunu 
aydınlatmaya çalışmaktayız. 

Bunun yanı sıra AR-GE çalışmalarına ağırlık 
vererek ürün yelpazesini çeşitlendirmektedir. 
Sirkülasyon pompalarında, Avrupa standartla-
rı için gereken ürün kapasite çeşitliliğine sahip 
şirket olma hedefini önümüzdeki yıl gerçekleş-
tirmiş olacağız.

Isıtma pazarında ise daha verimli ve daha küçük 
boyutlu kombilerimiz pazardaki yerini almak-
tadır. Ortağımız Carrier firması ile yaptığımız 
işbirliğiyle klima santrali ve rooftop cihazlarını 
yerli olarak üretip ihraç etme imkânı elde et-
mekteyiz. Bunun yanı sıra Gebze fabrikamızda 
fancoil üretmek için gerekli AR-GE çalışmalarını 
sürdürmekteyiz.

2020 yılının ikinci yarısında dinamik çalışma 
düzenimizle hep birlikte salgın endişesi yaşa-
madan verimli bir dönem geçireceğimizi ümit 
ediyorum.

Tüm değerli dostlarımıza sağlıklı olarak geçire-
cekleri, huzurlu, mutlu ve bol bereketli bir yaz 
dönemi dilerim.

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı
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omanya’da taahhüdünü üstlenmiş olduğumuz Güney Bükreş 

Çevre Otoyolu Projesi’ne ait iki ayrı kesimden oluşan 33 km 

uzunluktaki otoyol inşaatına ait uygulama projeleri onayları, 

inşaat ruhsatı alınması prosedürleri ve inşaat izinleri alınması sürecinde 

son aşamalara gelinmiştir.  Romanya Ulaştırma Bakanı tarfından yapılan 

açıklamada 2020 Haziran ayı başı itibariyle kamulaştırmaları tamamla-

nan kesimlerde yer teslimleri ile birlikte inşaat faaliyetlerinin başlatılacağı 

Romen yayın organları vasıtası ile kamuya duyurulmuştur.  İnşaat faali-

yetlerinin yürütülmesi için gereken şantiye yönetim ofisleri ve yardımcı 

tesisleri mobilizasyon çalışmaları, işlerin yapımında kullanılacak uzman 

ekipler ve destek hizmetlerin teminleri de devam etmektedir. Otoyol pro-

jesi teknik özellikleri olarak 140 km/saat dizayn hızına göre çelik bariyer ile 

bölünmüş orta refüjlü 2 x 2 şeritli asfalt yol kaplamalı otoyol statüsün-

de projelendirilmiştir.  Lot-1 ve Lot-2 projeleri kapsamında 10 adet otoyol 

viyadüğü, 19 adet üst geçit köprüsü, 4 adet otoyol kavşak düzenlemesi, 

55 adet menfez, 2 adet işletme ve bakım alanı, 4 adet geçici park alanı, 

otoyol trafik düzenleme ve yolcu bilgilendirme sistemleri (ITS) ve diğer 

kapalı güvenlik sistemleri, yol aydınlatma ve muhtelif bitirme işleri yapı-

lacaktır. Her iki lot için sözleşme kapsamı işlerin süresi; 12 ay proje hazırlık 

ve inşaat izinlerinin alınması, 30 ay inşaat yapım süresi ve 60 ay garanti 

süresi ile toplam 102 aydır.

Alarko Taahhüt Grubu, sürecin en başından itibaren kurduğu 

Covid-19 kurullarında pandemi sürecini detaylıca ve sürekli 

değerlendirerek, birçok önlemi çok hızlı şekilde uygulamaya 

aldı. Hızla alınan önlemler neticesinde başarılı sonuçlar elde eden Alsim 

Alarko Taahhüt Grubu, pandemi sürecindeki deneyimlerini sektördeki di-

ğer firmalara aktarmak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

(ISGGM) ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) bera-

ber organize ettiği, “Salgın Döneminde Yapı İşlerindeki İş Sağlığı ve Gü-

venliği ile İlgili Çalışmaları Belirlemek” üzere kurulacak komisyona önemli 

katkılar sağladı. Alarko Taahhüt Grubu’nun, ilgili Komisyonun yürüttüğü 

“Yeni Tip Koronavirüs Kontrol Listesi” ile “Yeni Tip Koronavirüs Hakkında 

Soru ve Cevaplar” kısmındaki çalışmalarda öncü rol oynadığı dokümanlar, 

11 Haziran 2020 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (ISGGM) 

ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (INTES) ’in internet say-

falarında yayınlandı. Pandemi süresince evden çalışma modeline dönen 

personeline evde karşılaşabileceği ergonomik ve diğer risklerden en az 

etkilenebilmeleri için çeşitli bilgilendirme eğitimleri gerçekleştiren Taahhüt 

Grubu, 1 Haziran itibarıyla ofise dönen çalışanlarını “Sağlıklı Kal, Güvenle 

Çalış” sloganı ile hazırlanan ve bu süreçte ihtiyaç duyabileceği hijyen mal-

zemelerini içeren “Hoşgeldin” kutusu ile karşıladı.

R

A

Güney Bükreş Çevre Otoyolu Projesi’nin
Lot-1 ve Lot-2 Mobilizasyon ve İnşaat 
Faaliyetleri Başlıyor

Alsim Alarko, COVID-19 Sürecindeki Başarılı 
Uygulamalarını İnşaat Sektörü İle Paylaştı
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aahhüdümüz altında yapımı devam etmekte olan 22,5 kilo-

metre uzunluğunda, 19 istasyon ve 275 araç parklanma ka-

pasitesine sahip 150 dönümlük depo sahasından oluşan M7 

hattı olarak bilinen Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Projesi’nin 

birinci etabının işletmeye açılması için en önemli aktivite olan sürücüsüz 

metro sisteminin test ve sertifikasyon süreci başladı. Sistemin ilk sürü-

cüsüz sürüşü, 16 Şubat 2020 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 

katılımı ile Mecidiyeköy - Tekstilkent Depo arasında gerçekleştirildi. Ayrıca 

Tekstilkent Depo Binası içerisinde yer alan ve M7 metro sistemini uzaktan 

yöneten ve kontrol eden kumanda merkezi de Başkan tarafından ziyaret 

edildi. 

 

Birinci etabın kapsadığı, 15 İstasyon ve depo sahasından oluşan Mecidiye-

köy - Mahmutbey hat kesiminin, küresel boyutta etkileri devam eden sal-

gının etkilerinin hafiflemesi sonrası 2020 yılı içerisinde işletmeye açılması 

planlanmaktadır.

Proje kapsamında trenlerin testleri ile sinyalizasyon sistemi ve alt sistem-

lere ilişkin işletmeye alma testleri salgının olumsuz etkilerine rağmen 

başarılı bir şekilde devam etmektedir. 17,2 km ve 15 istasyondan oluşan 

ilk fazın ince ve elektromekanik işlerinde sona yaklaşılmıştır. İstanbul’un 

trafiğine nefes aldıracak olan M7 metro projemizin işletmeye alınması ile 

birlikte günde 500 bin yolcu taşıması öngörülmektedir.

Yine, 16 Şubat 2020 tarihli tören sonrasında, metro-metrobüs yolcuları-

nın önemli bir ihtiyacı da karşılanmış olup, Mecidiyeköy İstasyonu M2-M7 

Metro-Metrobüs Bağlantısı yapım işleri tarafımızca tamamlanarak, İBB 

Başkanının katılımı ile yolcu kullanımına açılmıştır.

Bu bağlantı ile Mecidiyeköy meydanında oluşan yaya trafiği, yer altında 

bir meydan oluşturularak azaltılırken, aynı zamanda M2 Metrosu Şişli İs-

tasyonu, tarafımızca yapılan M7 Hattı Mecidiyeköy İstasyonu ve Metrobüs 

Hattı ile entegre edilmiştir. Bu bağlantıyı günlük 20 bin civarında yolcu kul-

lanmaya başlamıştır. Tarafımızca tamamlanarak açılışı yapılan bu bağlan-

tı ile proje kapsamındaki ilk kısmi geçici kabul talebinde de bulunulmuştur. 

Proje kapsamında keşif artışı onaylanmış olup,  bu keşif artışı kararı ile 

birlikte ikinci etap olan Kabataş - Mecidiyeköy kısmında çalışmaların deva-

mı için kredi başvuru süreci de İBB tarafından başlatılmıştır. Kredi temini 

sonrası ikinci etabın yapım çalışmalarına başlanacaktır. 

Süreç devam ederken Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İzzet 

Garih Nurtepe İstasyonu’nu ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Taahhüt Grubu-

muzdan son gelişmelerle ilgili bilgi almıştır.

T

Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Projesi’nde 
Sürücüsüz Sinyal Sistemi’nin Test ve 
Sertifikasyon Sürecinde Sona Yaklaşılıyor
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azakistan’ın ilk büyük kamu-özel sektör ortaklığı projesi olan 

ve Almatı eyaletinin Karasay, İli ve Talgar ilçelerinden geçerek 

çevre yolu şeklinde projelendirilen hattın uzunluğu 66 kilomet-

redir. Bu proje ile şehir içindeki trafik sıkışıklığının önemli ölçüde önlenmesi 

beklenmektedir.

Batı Çin – Batı Avrupa uluslararası otoyolu projesinin bir parçası olan Bü-

yük Almatı Çevre Yolu projesi Kazakistan’ın ilk büyük kamu-özel sektör 

ortaklığı (Public-Private Partnership) projesidir. Petrol ve gaz sektörü dı-

şındaki en büyük özel sektör altyapı yatırım projesi olarak öne çıkan Büyük 

Almatı Çevre Yolu projesi, şehre ulaşım yolları üzerindeki yükü hafiflete-

cek ve yaklaşık olarak 2.000.000 insana hizmet edecektir. Projenin ta-

mamlanması, Almatı şehri ve çevresinin sosyo-ekonomik gelişimini hız-

landıracak, Almatı şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak ve hava kirliliğinin 

minimuma düşürülmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Proje garantörü Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Kalkınma Ba-

kanlığı, yüklenici Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. / Makyol İn-

şaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. / SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

/ Korea Expressway Corporation konsorsiyumudur. Kazakistan Cumhur-

başkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan huzurunda, Alarko  Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu 

tarafından imzalanan protokole müteakip, Kazakistan Sanayi ve Altyapı 

Kalkınma Bakanlığı ile Konsorsiyum ortakları arasında 7 Şubat 2018 tari-

hinde imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 512.352.867.000 KZT (yak-

laşık 1.668.467.067 USD)’dir. Alsim Alarko olarak yapımdaki ortalık pa-

yımız %33,4’dür. Projenin inşaat yapım süresi 50 ay, işletme süresi 15 yıl 

10 ay olmak üzere toplam süre 20 yıldır. İşin yapım kapsamı “Mühendislik, 

Tedarik ve Yapım” (EPC ‘Engineering Procurement and Construction’) ola-

rak belirlenmiştir. 

Toplam 11 lottan oluşan yolun uzunluğu 66 km olup, 14,5 km’lik kısmı 4 

şerit, 51,5 km’lik kısmı ise 6 şerit olarak tasarlanmıştır. Ana yol gövde-

si ve bağlantı yolları asfalt olacaktır. Yol üzerinde 7 adet kavşak, 14 üst 

geçit, 6 alt geçit, 1 demir yolu alt geçit, 20 köprü ve 1 adet istinat duvarı 

bulunmaktadır. Toplam üst geçit, alt geçit ve köprü uzunluğu 3.186 metre, 

menfez sayısı 152 adet olmak üzere uzunluğu 6.685 metredir. Köprü işleri 

kapsamında toplam 1.740 adet fore kazık ve 3.200 adet çakma kazık uy-

gulaması yapılacaktır. Proje kapsamında kazı ve dolgu dahil 23 milyon m3 

toprak işi, 3,2 milyon ton soğuk karışım tabaka, 1,7 milyon ton asfalt yol 

uygulaması yapılacaktır. Köprü, sanat yapıları ve yol kontrol merkezi bina-

sı yapımında 190 bin m3 beton kullanılacaktır. Proje kapsamında kırılacak 

olan agrega miktarı 5,31 milyon ton (1,95 milyon ton kum çakıl karışımı 

ve 3,36 milyon ton kırma taş) olarak gerçekleşecektir. Kavşaklarda ay-

dınlatma işleri yapılacaktır. Çevre düzenleme işleri kapsamında 1,8 milyon 

m² alan yeşillendirilecek, 60 bin adet ağaç dikilecektir. Yerleşim yerleri 

güzergâhında toplam 17 km ses bariyeri ve yol güzergâhı boyunca canlı 

girişini engellemek için 142 km tel örgü montajı yapılacaktır.

Proje kapsamında kurulacak olan Akıllı Geçiş ve Ödeme Sistemi (ITPS ‘In-

telligent Transport and Payment System’) 13 adet ücretli geçiş gişesi, 58 

adet geçiş ücreti plazaları, 27 adet dinamik bilgilendirme paneli, 99 adet 

kapalı devre kamera, araç tespit sistemi, otomatik plaka tanıma sistemi 

ve yol durumu bilgilendirme sistemlerini içerecektir. 

Dizayn işlerinde gün itibariyle toplam uzunluğu 10,2 km olan Section 8a 

ve 2a’nın projelerinin onayları asfalt kaplama olarak tamamlanmıştır. Top-

lam uzunluğu 22,2 km olan Section 8b, 4 ve 9’un projelendirme işleri ona-

ya sunulmuştur. Kalan sectionların dizayn işlerinin 30 Haziran 2020 tari-

hine kadar tamamlanarak devlet eksperine sunulması planlanmaktadır.

Kamulaştırması yapılmış güzergâh üzerinde mevcut evlerin yıkımı %74 

ve arkeoloji işleri %64 oranında tamamlanmıştır. 8b ve 4. lotlarda gaz, 

iletişim hatlarının deplase işleri tamamlanmış olup elektrik hatları depla-

selerinde işlerinde %46 oranında ilerleme sağlanmıştır. 1a lotunda iletişim 

hatlarının deplaseleri tamamlanmıştır ve bu sectiondaki gaz ve elektrik 

deplaselerinde ise %45 oranında ilerleme sağlanmıştır. 3 lotta devam 

eden menfez çalışmaları %52 oranında tamamlanmıştır, 38 km servis 

yolu yapılmıştır. 

Projenin finansal kapanışında son aşamaya gelinmiştir. Bu durumda söz-

leşmesel olarak projenin bitiş tarihi 31 Temmuz 2024 olmaktadır ancak 

projeyi test ve devreye alma da dahil olmak üzere 2023 yılı sonunda ta-

mamlanması hedeflenmektedir.

Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi 
Finans Kredisi Öncesi Erken İşleri Devam Ediyor

K
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Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi 
Finans Kredisi Öncesi Erken İşleri Devam Ediyor enal Elektrik Üretim A.Ş enerji üretiminde kullanılan kömürü yurt dışından tedarik et-

mekte olup, 2015 yılında işletmeye aldığı limanda 2020 Mayıs ayında çoğunluğu Cape 

size olmak üzere 50. kömür gemisini sorunsuz tahliye ederek yarım dalya dedi. Ulusla-

rarası niteliği olan aynı zamanda hudut kapısı özelliği taşıyan, ISPS uyumlu, 533 metre boyunda 

44 metre eninde olan liman üzerinden 2015 -2016 yıllarında montajda kullanılan malzemelerin 

tahliyesi yapılmıştı. Halen kömür gemilerinin tahliyesi, kül gemilerinin yüklenmesi son sistem tek-

noloji ile yürütülmektedir. Limanda bugüne kadar 50 adet 290 metre ve üzeri boya sahip 170 bin 

ton yük kapasiteli capesize geminin yanı sıra üretimden çıkan kül ürünleri farklı büyüklüklerde 47 

gemi ile iç pazarın yanı sıra ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerine sorunsuz şekilde sevk edildi. 2015 yı-

lından bugüne kadar CENAL limanda yaklaşık 8,5 milyon ton yük tahmil tahliyesi yapıldı. Capesize 

tipi gemilerin tahliyesinin en hızlı yapıldığı limanlardan biri olan Cenal Karabiga Limanı’nda bütün bu 

işler bugüne kadar İSG ve Çevre kirliliği kapsamında iş kazası ve gemi hasarı yaşanmadan başarıldı. 

C
CENAL Karabiga Limanı Yarım Dalya Dedi

2017 Kasım ve Aralık aylarında ticari işletmeye geçen ünitelerde bu güne 

kadar geçen 30 aylık sürede toplam 22,5 milyar KWh’i aşkın (Türkiye’nin 

ortalama bir aylık toplam tüketimine eşdeğer) net üretim yaparak ulusal 

elektrik şebekesine katkı sağlayan CENAL Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2019 

yılı içerisinde başladığı Entegre Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları sonucu 

yönetim standartları TSE tarafından tescil edilip belgelendirildi. CENAL 

Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2019 yılı içerisinde başladığı Entegre Kalite Yöne-

tim Sistemi çalışmaları sonucu yönetim standartları TSE tarafından tescil 

edilip belgelendirildi. 2018 yılı içerisinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi konusunda belgelendirilen CENAL, 2019 yılı içerisinde Entegre Yö-

netim Sistemi çatısı altında çalışmalarını yoğunlaştırarak; ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum 

ve denetim süreçlerini tamamladı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ta-
rafından gerçekleştirilen belgelendirme denetim süreci sonunda bu stan-

dartlara uygunluğu belgelendi.

CENAL Elektrik Üretim A.Ş. 
Kalite Yönetim Sistemlerini Belgeledi 

üm dünyada ve ülkemizde hayatın akışını sekteye uğratan COVİD-19 salgını, işletme-

lerin operasyonel faaliyet akışlarını yeniden yorumlaması ve kriz durumuna uygun 

manevralar yapması gerekliliğini ortaya çıkardı. 1320 MW kurulu güç enerji üretim 

kapasitesine sahip CENAL Elektrik Üretim A.Ş.’nin yıllık bakım planlamaları küresel salgın teh-

likesine rağmen iyi bir planlama ile yürütülerek Mart ve Mayıs aylarında sonuca ulaştırıldı. 

Uluslararası ve hatta ülke içi tedarik ve ulaşım akışının durma noktasına geldiği zorlayıcı şart-

lar altında CENAL ailesinin her bir çalışanın özveri ve kararlılığı ile bu sürecin başarıya ulaşması 

sağlandı. Sosyal izolasyon önlemleri, tesiste izolasyon, evden çalışma ve ters karantinaya va-

rana kadar birbirinden farklı çalışma modelinin bir arada ve yüksek koordinasyon ile işletilmesi, 

zorlu kriz durumunda başarı elde edilmesini sağladı.

T

CENAL Elektrik Üretim A.Ş. Zorlu Süreçte Yıllık 
Bakım Çalışmalarını Tamamladı
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MEDAŞ, Karaman’da Yatırımlarını Tamamladı 
2019 yılında hizmet alanında yaklaşık 400 milyon lira yatırım yapan 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. hizmet verdiği Karaman ilinde de kesintisiz 

enerji için yatırımlarını tamamladı. Arıza sayısını düşürmek, kesinti sayısı-

nı azaltmak amacıyla Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi’nde 

bulunan elektrik hatları yer altına alındı. Ayrancı ilçesi Üçharman-Berendi 

köyleri arasındaki enerji nakil hattı, Kavaközü-Küçükkoraş-Kayaönü köyleri 

arasındaki enerji nakil hattı, Kızılkuyu, Akarköy ve Özyurt köylerinin enerji 

nakil hatlarının yenilenmesi, Morçalı Köyü ve Bakır Köyü şebekelerinin ye-

nilenmesi sağlandı. Yeni enerji taleplerinin karşılanması amacıyla Güldere 

Köyü, Ermenek Kazancı Çatalbadem Mahallesi ve Seyran Mahallesi Afet 

Evleri mevkii çalışmaları tamamlandı. Adalet Sarayı ve Emniyet Müdür-

lüğü çevresi, Türk Dünyası Parkı giriş yolu, Karaman Merkez Üniversite 

Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın ve Kızılay Caddeleri, Karaman Merkez 

İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki 

Velidi Togan Bulvarı ve Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi ve Organize 

Sanayi Caddesi yeni aydınlatma tesisleri yapıldı.

MEDAŞ Teknolojik Altyapısını 
Geliştirmeye Devam Ediyor

eknolojik imkânlardan maksimum düzeyde faydalanarak abo-

nelerine daha hızlı hizmet vermek için çalışan MEDAŞ, teknolo-

jik altyapısını geliştirmeye devam ediyor. 2016 yılından itibaren 

enerji müsaadesi ve proje onay süreçlerini online kanallardan almaya 

başlayan ve bu konuda sektöründe öncü olan MEDAŞ, mevcut sistem-

lerini daha da geliştirerek birçok hizmetin aynı şekilde online kanallardan 

sunulmasını sağlıyor. 

MEDAŞ, Enerji Müsaadesi, Proje Onayı, Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaş-

ması ve Tesis Kabul süreçlerini sadeleştirerek, coğrafi şebeke bilgisi ile 

entegre çalışır hale getirilmesi amacıyla başlattığı projesini tamamladı. 

Projenin pilot uygulaması Karapınar ilçesinde yetkili elektrik fen adamları-

nın katılımıyla devreye alındı. 

Yeni altyapı ile tüketiciler adına işlem yapan fen adamları istedikleri yer-

den işlem yapabilecekler. Daha önce birbirinden bağımsız ilerleyen ve 3-4 

kez MEDAŞ’a gelmek zorunda kalan fen adamları, yeni sistem ile sade-

ce abonelik yapmak için 1 kez MEDAŞ’a gelerek işlemleri bitirebilecekler. 

Karapınar bölgesinde görev yapan fen adamlarından yeni sistem ile ilgili 

olumlu geri bildirimler alındı. Özellikle Tesis Kabul sürecinin online başla-

tılabilmesi, e-imza ile uzaktan imza alınması, birden fazla yazılım yerine 

tek bir yazılımda başvurularını yapabilmeleri ve başvurularını online takip 

edebilmeleri gibi avantajların bulunması sebebiyle memnuniyetlerini ifade 

ederek, işlerin daha önceki süreçten daha sade ve coğrafi elektrik şebeke-

si ile entegre şekilde yapılmasının büyük kolaylık oluşturacağını belirttiler.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Karapınar’da düzenlenen kahvaltılı 

toplantıda, ilçede başlanan pilot uygulamanın başarılı olduğunu belirte-

rek; “Yeni sistem, 2020’nin ilk yarısında MEDAŞ bölgesindeki tüm illerde 

devreye alınacaktır. Tüketicilerimizin ve çözüm ortaklarımızın memnuni-

yeti en öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenle teknolojik altyapıyı geliş-

tirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

T
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EDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Hadim Kaymakamı Tufan 

Bağır Gilan, Taşkent Kaymakamı Uğur Karakaya, Taşkent Be-

lediye Başkanı Osman Arı ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet 

Hadimioğlu ile birlikte bölgede hummalı çalışma yürüten arıza ekibiyle 

10 Ocak 2020’de akşam yemeğinde bir araya geldi. 

Erol Uçmazbaş, Hadim, Bozkır ve Taşkent’te 7 Ocak günü kar yağışı, buz-

lanma ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarında yaşanan hasarlarla ilgili 

açıklamalarda bulundu. “Yaşanan afette elektrik hatlarımız ciddi anlamda 

zarar gördü. İlk saatlerden itibaren, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, Ka-

rayolları Konya Bölge Müdürlüğü’nün, Hadim, Bozkır ve Taşkent Kayma-

kamlarının ve Belediye Başkanlarının vermiş oldukları desteklerden dolayı 

teşekkür ederim. Bölgede yaşanan mağduriyeti gidermek için ekiplerimiz 

gece gündüz çalışmaktadır. 

Bölge genelinde buz yükünden ve fırtınadan dolayı 1200 civarında elekt-

rik direği yıkılmış ve teller kopmuştur. Arazi ve hava koşullarının çok zor 

olduğu, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve araçların girmesinin müm-

kün olmadığı yerler vardır. Ekiplerimiz -7 derece havada buralara direkleri 

sırtlarında taşıyorlar. 

Enerjisiz olan bölgelere enerji vermek için tüm gücümüzle çalışmaya de-

vam ediyoruz, bu özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimize ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. “dedi. Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Taşkent 

Kaymakamı Sayın Uğur Karakaya, yaşanan afette gösterdikleri özverili 

gayret için belediye ve MEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.

Erol Uçmazbaş, Enerji Kahramanlarıyla Bir Arada

M

eram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin düzenlediği, arıza-bakım çalışan-

ları ile gerçekleştirilen kahvaltıda, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sistem İşletme Müdürü Mustafa 

Emre Şafak, Kadınhanı İşletme Sorumlusu Sema Tekin Çekceoğlu bir ara-

da bulundu. 

Müşteri memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıy-

la çalışanların görüşlerini alan Erol Uçmazbaş yapılan kahvaltı sonrası, 

“Fırsat buldukça siz değerli arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyo-

rum. Soğuk, fırtına, kar kış demeden gösterdiğiniz özverili çalışma takdire 

şayandır. Her geçen yıl arıza sayısını düşürüyoruz. 2019 yılında da arıza 

sayısındaki ciddi düşüş nedeniyle ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 

bu konuda daha da ileriye gideceğiz. Tabii, bunu yaparken de iş güvenliği 

kurallarından zerre ödün vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Kadınhanı Arıza Onarım Çalışanlarıyla Kahvaltı

M
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Enerji Kanlarında Var
ızılay iş birliği ile MEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde kan bağışı kam-

panyası düzenlendi. Etkinliğe çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. 

MEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorum-

luluk projeleriyle de öne çıkıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle 

hareket etmeye özen gösteren bir şirket olarak gerçekleştirdiği sosyal 

sorumluluk ile kültür, sanat ve spor konularına da destek oluyor.

“Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır”

Düzenlenen kan bağışı ile ilgili bilgi veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Ge-

nel Müdürü Erol Uçmazbaş “Kızılay işbirliğiyle geleneksel hale getirdiğimiz 

kan bağışlarımızla faydalı olmayı amaçlıyoruz. Kampanyaya personelimi-

zin desteği bizi çok mutlu ediyor, personelimize duyarlılıkları için teşekkür 

ediyoruz. Bir gün herkesin acil kana ihtiyacı olabilir. Bunun için herkesin 

Kızılay’a destek olması gerekiyor. Bu ortak bir çabadır” dedi. K

MEDAŞ, Yunak Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi
eram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Yu-

nak muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Sistem İşletme 

Müdürü Mustafa Emre Şafak, Sistem İşletme Başmühendisi 

Cafer Yıldırım ve Yunak İşletme Sorumlusu Uğur Ballı’nın da bulunduğu 

kahvaltı gündemini yatırım ve bakım çalışmaları oluşturdu. Erol Uçmaz-

baş, yapılan çalışmalarla ilgili bölge muhtarlarının görüş ve önerilerini 

dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Kahvaltıda bulunan muhtarlar ise, 

son yıllarda MEDAŞ’la olan sorunların yok denecek noktaya geldiğini ifade 

ederek, Yunak İşletmesi’nin de özverili çalışmaları sayesinde ortaya çıkan 

konuların en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söylediler. İlçeye ya-

pılan yatırımlar sayesinde arızaların düştüğünü belirten muhtarlar tüm 

çalışanlara teşekkürlerini iletti. Yapılan kahvaltı sonrası Genel Müdür Uç-

mazbaş, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan’ı ziyaret etti. 

Ziyarette, tamamlanan 2019 yatırımları ve planlanmış olan 2020 yatırım-

ları konuşuldu. Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, bölgeye 

yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. 

M

MEDAŞ Çağrı Merkezi Evden Hizmet Verecek
alışanlarının sağlığını her zaman ön planda tutan MEDAŞ, Co-

ronavirüse karşı önlemlerini aldı. Tüm şirket binalarında de-

zenfektasyon için önlemler alınırken, personelin iş seyahat-

leri iptal edildi. Toplantılar video konferans aracılığıyla gerçekleştirilmeye 

başlandı. Virüs salgınına karşı katı önlemler alınırken hizmet kalitesinin 

düşmemesi için yeni uygulamalar hızlıca hayata geçirildi. Kurumsal İliş-

kiler Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran yaptığı açıklamada “Persone-

limizin sağlığı için gereken tüm önlemleri eksiksiz yerine getirirken aynı 

zamanda hizmet kalitemizin düşmemesi için gerekli tüm adımları da attık. 

186 Çağrı Merkezimiz 150 kişiyle bölgemizdeki 6 ile 7/24 hizmet vermek-

tedir. Toplu alanda çalışma zorunluluğu olan 186 Çağrı Merkezimiz Co-

ronavirüs salgınında en riskli lokasyonumuzdur, bu sebeple Comdata ile 

birlikte hızlıca gerekli alt yapıyı sağlayarak çağrı merkezi çalışanlarımızın 

evlerini ofise çevirdik. Bu sayede hem çalışanlarımızı korumuş olacağız 

hem de kesintisiz hizmete devam edeceğiz.” dedi.

Ç
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GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Alarko, 66 Yıllık Bilgi Birikimini 
Sektörün Hizmetine Sunuyor 

İklim Kontrolü Ödülleri’nde Alarko Carrier’a 
“Yılın Üreticisi” Ödülü

klimlendirme sektörünün öncü markalarından Alarko Carrier, 

66 yıllık bilgi birikimini “Alarko Carrier Online Eğitim Platfor-

mu-ACademi” ile bu alanda eğitim alan öğrenciler ve sektör 

profesyonellerinin hizmetine açtı. Yapılan geliştirmeler sonucunda katı-

lımcılar, ACademi platformunda yer alan 200’ün üzerinde eğitim progra-

mı ve bunlara ait sınavlara ücretsiz ulaşabiliyor. Platforma, masaüstü/diz 

üstü bilgisayarlardan, tablet ya da cep telefonlarından, dünyanın herhangi 

bir yerinden online (çevrimiçi) olarak bağlanmak ve dersleri takip etmek 

mümkün. Dersleri aldıktan sonra sınava katılanlardan başarılı olanlar bir 

sonraki derse geçerken, sınıf bitimlerinde başarı sertifikası, program so-

nunda ise diploma almaya hak kazanıyorlar. 

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Eğitim ve Dokümantasyon Müdürü 

Fikret Köksal, Alarko’nun, kurulduğu 1954 yılından bu yana benimsediği 

“hizmette ve üretimde kalite” ilkesinin hayata geçirilmesinin iyi eğitim al-

mış insan kaynağına bağlı olduğunun bilincinde olarak eğitime ve bilginin 

paylaşılmasına büyük önem verdiğini belirterek bu nedenle de sektörün-

de “bir okul” olarak nitelendirildiğini söyledi. Köksal sözlerini şöyle sür-

dürdü: “Sektörde ilkleri başaran Alarko, günümüzde halen kullanılan pek 

çok teknik dokümanı yayına hazırlamış, detaylı ürün broşürlerinin basım 

ve dağıtımına öncülük etmiştir. Alanında önemli görevlerde bulunmuş 

pek çok mühendisin yolu yıllar içinde Alarko ile kesişmiştir. Eğitim konu-

sunda benzer anlayışa sahip Carrier ile 1998 yılında yaptığımız ortaklık, 

Alarko’nun “okul olma” misyonunu daha da güçlendirmiştir. 2009 yılında 

uzaktan eğitim amacıyla hayata geçirdiğimiz Alarko Carrier Online Eğitim 

Platformu-ACademi’den her yıl yaklaşık 1.500’ün üzerinde Alarko Carrier 

çalışanı, yetkili servisi ve satıcısı faydalanıyor. Biz de sektörümüzle ilgili 

olan herkesi, bilginin bu engin dünyasını bizimle paylaşmaya, kendilerini 

geliştirmeye ve benzerlerinden farklılaşmaya davet ediyoruz.” dedi. 

Alarko Carrier Online Eğitim Platformu-ACademi’ye aşağıdaki linkten ula-

şabilirsiniz. 

https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/medya/bizden-

haberler/66-yillik-bilgi-birikimimizi-sizlerle-paylasiyoruz

İ

A
larko Carrier, yüksek teknolojili 39HQ Klima Santralleriyle, 

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanlığı himayesin-

de Dubai’de düzenlenen İklim Kontrolü Ödülleri’nde (Climate 

Control Awards-2019) “Yılın Üreticisi” ödülünü almaya hak kazandı. Or-

tadoğu İklim Kontrolü tarafından düzenlenen törende ödüller; teknolojik 

yenilikleri, en iyi uygulamaları hazırlayan ve sistem çözümleri getiren, böl-

genin HVACR (Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme ve Soğutma) sektörüne 

güçlü bir bağlılık gösteren bölgesel organizasyonları tanımak için her yıl 

veriliyor. Alarko Carrier tam otomasyonlu ve hijyenik klima santrali mo-

delleriyle, son 6 yıl üst üste aldığı en çok klima santrali ihracatı yapan 

firma ödüllerinin yanı sıra, yakın geçmişte kontrol entegreli hijyenik 39HQ 

klima santraliyle MENA Green Building Ödülleri’nde “Yılın Ürünü” ödülünü 

de kazanmıştı. Alarko Carrier’ın Gebze Fabrikası’nda üretilen 39HQ klima 

santralleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, eğitim kurumları, en-

düstriyel tesisler, iş merkezleri, bankalar, kamu kurumları, kültür merkez-

leri, tiyatrolar, havaalanları vb. gibi kalabalık alanlarda yaşam kalitesini 

arttırmak amacıyla tercih ediliyor.
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Alarko Carrier Isı Pompası Ürün Gamında 
“EMEA Bölgesi-En İyi Satış Büyümesi” Ödülünü Aldı

Alarko Carrier’den Takipçilerine Mesaj Var

oshiba partnerleri arasında ısı pompası ürün gamında en 

yüksek pazar payına sahip Alarko Carrier, Toshiba Carrier 

Air Conditioning tarafından bir kez daha ödüle lâyık görüldü. 

Türkiye’de Toshiba klimaların distribütörlüğünü yürüten Alarko Carrier, 

2019 yılında ısı pompası segmentindeki üstün başarısından ötürü “EMEA 

Bölgesi-En İyi Satış Büyümesi” ödülünü almaya hak kazandı. Son dört 

senedir her Toshiba EMEA toplantısında ödül kazanan Alarko Carrier’a, 

bu sene Madrid’de düzenlenen Toshiba’nın Avrupa genelindeki temsilci-

lerinin katıldığı EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Distribütörler 

Toplantısı’nda verilen ödül, Alarko Carrier Yöneticileri tarafından alındı. 

Toshiba kalitesi ile Alarko’nun ısıtma uzmanlığının birleşiminden doğan ısı 

pompası deneyimi ve başarılı uygulamaları sayesinde, Alarko Carrier ısı 

pompası ürün gamında pazarda söz sahibi olmaya devam ediyor. Toshiba 

Estia ürün grubu ile yıllardır Alarko kullanıcılarının beklentilerini aşarak, 

verimli ve sessiz Estia ürün gamını ısıtma tesisatı deneyimi ile destekliyor. 

larko Carrier, COVİD-19 salgını nedeniyle evlerde daha uzun 

kalınan bu günlerde hazırladığı birbirinden farklı video içerik-

lerle, iş ortakları, çalışanları ve tüketicileriyle dijital kanallar 

üzerinden iletişimini sürdürüyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Hüdai Öztürk, salgının sosyal yaşamdan iş yapış modellerine, tüketici alış-

kanlıklarından hizmet yaklaşımına kadar pek çok değişime neden olduğu-

nu, iletişim kanallarının da bundan etkilendiği belirtti. Bu dönemde sosyal 

medyanın her zamankinden daha fazla izlendiğini belirten Öztürk, Alarko 

Carrier olarak, vermek istedikleri mesajları hazırladıkları özel filmlerle 

hedef kitlelerine ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Öztürk söz-

lerini şöyle sürdürdü: “Takipçilerimizle paylaştığımız ilk videoda uzun sü-

redir Alarko Carrier ile bütünleşen “gerçek konfor” sloganını ele aldık ve 

Alarko Carrier ailesinin yıllardır gerçek konforu sunmak üzere çalıştığını 

ve şimdi yapılması gerekenin evde kalmak olduğunu “evde kal Türkiye, 

çünkü bugün en gerçek konfor evinde!” mesajıyla duyurduk.” 

“Alarko Carrier olarak bu zor günlerde #içimiziısıtanhaberler diyerek gü-

zel gelişmeleri paylaşmak üzere bir kampanya da başlattık. Bu amaçla 

hazırladığımız videoda ise “Alarko Carrier’ın bugüne kadar binlerce yaşam 

alanlarını ısıttığını, iyi haberlere ihtiyacımız olan bu zor günlerde “içimizi 

ısıtacak” haberleri sosyal medya sayfalarımızdan paylaşacağımızı duyur-

duk. 

“Son olarak başrolde çalışanlarımızın olduğu filmimizde, “bu güne kadar 

kalplerimizi açtığımız Alarko Carrier’a şimdi de evlerimizi açtık, Türkiye 

sağlığına kavuşana kadar evlerimizde çalışmaya devam edeceğiz. Biz ko-

caman bir aileyiz, evimizde Alarko Carrier’da çalışıyoruz.” diyerek mesa-

jımızı duyuruyoruz.” 

T

A



13

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Bizden Bize Dergisi Yenilendi

Alarko Carrier ACademi Webinarları Farklı Konu ve 
Konuklarıyla, Sektörde Büyük İlgi Topladı 

larko Carrier, 50. sayısını çıkardığı ve şirketin çalışmalarını, 

yenilikleri, sektörden haberleri ve çok daha fazlasını tüm ça-

lışma arkadaşlarına duyurmak amacını taşıyan Bizden Bize 

dergisini yeniledi. Dergiyi hazırlayan ekip bu değişikliği okuyucularına, “ge-

çen 15 yılda, her adımda öğrenerek, bilmediklerimizi sorarak, bildiklerimizi 

pekiştirerek bugüne geldik. Haber kovalamayı, insanları konuşturmayı, bir 

fotoğraftan bir konu çıkarmayı öğrendik. Yeri geldi yazılım, donanımla bo-

ğuştuk, yeri geldi arşiv taramasıyla şirket tarihini derledik. Çok yol aldık. 

Ancak geldiğimiz noktada gördük ki, Bizden Bize ellinci sayısında yepyeni 

konsept ve içeriklerle şirketin modern yüzünü geleceğe daha güçlü taşı-

malı, gençleşmeli. Bu amaçla da dergimizi baştan aşağı yeniledik. Yanımı-

za çok tecrübeli, işini iyi bilen, samimi bir destek aldık. Keyifli, verimli ve 

yoğun bir çalışma oldu. Biz süreçten ve sonuçtan çok keyif aldık. Umarız 

sizler de aynı keyfi alırsınız” ifadeleriyle duyurdu.

larko Carrier, küresel pandemi nedeniyle evlerde daha çok 

vakit geçirdiğimiz bu dönemde; sektörde faaliyet gösteren 

profesyoneller, bu alanda eğitim alan öğrenciler ve teknik ya-

yınlardaki ilgili editörlere yönelik bir dizi bilgilendirici webinar düzenledi. 

Kuruluşundan bu yana, kaliteli üretim ve hizmet anlayışının iyi eğitim al-

mış insan kaynağına bağlı olduğunun bilincinde olarak eğitime ve bilginin 

paylaşılmasına büyük önem veren Alarko Carrier’ın online eğitim platfor-

mu ACademi’nin düzenlediği webinarlar geniş katılımlarla izlendi.

Düzenlediği ilk webinarda; Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Hırant 

Kalataş’ın moderatörlüğünde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Ame-

rikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Mühendisleri Derneği Üyesi Meriç 

Sapçı’nın katılımıyla, Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği konusunu 

ele alındı. 

Moderatörlüğünü Alarko Carrier Ankara Bölgesi Sistem Satışları Direk-

törü Tamer Şenyuva’nın üstlendiği ikinci webinarında Binalarda Enerji Per-

formans Yönetmeliği ve Enerji Etkin Mekanik Tesisat Sistemleri konusunu 

Merkezi Isıtma Sistemleri Mühendislik şirketinden Abdullah Bilgin aktardı. 

Son webinarında ise Alarko Carrier Sistem Satışları Müdürü Samet Uslu 

moderatörlüğünde “Pandemi Hastaneleri Özelinde Enfeksiyon Kliniklerin-

de Mekanik Tesisat Sistemleri” konusu ele alındı. Bu kez webinarın konuğu 

GMD MOSKAY Mühendislik Şirket Ortağı Serhan Mumcu oldu. 

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve sorularıyla katkı sunduğu webinarlar 

önümüzdeki dönemde farklı konuları ele alarak alanında uzman isimleri 

ağırlamaya devam edecek. 

A

A
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Yetkili Servislere Fransa’da Eğitim Verildi
klimlendirme sektörünün lider firmalarından 

Alarko Carrier, Türkiye genelinde endüstriyel 

sistem ürünlerine servis hizmeti sağlayan 

yetkili servisleriyle birlikte, uluslararası ortağı Carrier’ın 

Fransa’daki fabrikasına teknik gezi düzenledi. Teknik gezi-

nin ilk gününde Carrier’ın Fransa Lyon-Montluel şehrinde 

bulunan üretim tesisini ve Ar-Ge laboratuvarını yerinde 

inceleyen yetkili servisler, ikinci günde de Carrier tarafın-

dan geliştirilen kontrol sistemi SmartView PIC6 hakkında 

detaylı bilgi ve eğitim aldı.

İ

larko Carrier Teknik Destek ve Eğitim Müdür Yar-

dımcısı Tolga Aydınlı, Alarko Carrier’ın yeni nesil 

soğutucu akışkanı R1234 ZE’yi, Alternatif Soğutucu 

Akışkanlar seminerinde sektör profesyonellerine anlattı. Isıt-

ma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) tara-

fından organize edilen seminerde iklim değişikliği konusunda 

dönüm noktaları olan Montreal ve Kyoto protokolleri konu-

sunda bilgi veren Aydınlı, R1234 ZE’nin Global Warming Po-

tential - Küresel Isınma Potansiyeli değerinin 1’in altında oldu-

ğunu belirterek çevreye dost ve küresel ısınma potansiyelinin 

çok düşük olduğunu vurguladı.

A

Yeni Nesil Soğutucu Akışkan, 
Sektör Profesyonellerine Tanıtıldı

ursa Bosch Rexroth işletmesinde görev yapan onarım teknis-

yenleri ve mühendisler için su soğutma grubu ve klima santrali 

cihazlarına ilişkin müşteri eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde ka-

tılımcılara, Alarko Carrier Teknik Destek ve Eğitim Müdür Yardımcısı Tol-

ga Aydınlı tarafından, 19 XRV santrifüj su soğutma gruplarının soğutma 

ve yağlama çevrimleri, mekanik komponentlerinin çalışma prensipleri, 

elektronik aksamı, display ekranının kullanımı, işletilmesi ve bakımları, 

basit arıza bulma ve çözme teknikleri eğitimleri verildi. Klima santralleri 

ile ilgili olarak da cihazların işletilmesinde dikkat edilecek konuların ve ba-

kımı hakkında teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı eğitimde ayrıca katılım-

cılara, soğutma çevrimi, PH diagramı, soğutma grubu temel ekipmanları 

hakkında bilgi verildi ve yeni soğutucu akışkan R1234 ZE anlatıldı.

B

Bursa Bosch Çalışanlarına 
Müşteri Eğitimi Düzenlendi
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Dalgıç Pompa Değerlendirme Toplantıları Yapıldı

Su Basınçlandırma 
Ürünleri 4.Hatay Tarım
Fuarı’nda Sergilendi

Alarko Carrier Rizeli 
Sektör Profesyonelleri 
İle Buluştu

larko Carrier Dalgıç Pompa Bölge Toplantıları, İs-

tanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere dört 

bölgede düzenlendi. 74 dalgıç pompa ihtisas bayi-

sinin katıldığı toplantılarda, 2019 yılı değerlendirmesi ile 2020 

yılı dalgıç pompa ürün bağlantı sirkülerinin tanıtımı yapıldı.

Alarko Carrier Bayilik Satışları Satış Direktörü Koray Fedar ve 

Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Erkan Tuncay’ın da katıldığı 

toplantılarda, Dalgıç Pompa Satış Müdürü Yüksel Pınar, dalgıç 

pompada başarılı geçen 2019 yılının değerlendirmesini yaptı ve 

2020 yılının sirküler değişikliklerini anlattı. Dalgıç Pompa Ürün 

Müdürü Cüneyt Bulca ise 2020 yılı satış gamına yeni katılan pis 

su pompalarının tanıtımını yaparken, bayilerin ürün gamında 

olması gereken yeni talepleri de değerlendirdi. Alarko Carrier 

Servis Müdürü Menduh Çağlı da dalgıç pompa servis gelişimi 

ve yatırımlar ile ilgili bilgileri bayiler ile paylaştı.

larko Carrier, su basınçlandırma alanındaki geniş ürün gamıy-

la Hatay ve çevre iller için büyük önem taşıyan Hatay Tarım 

Fuarı’na katıldı. Dalgıç pompa yetkili satıcı ve servisi Öz-İş 

Elektrik iş birliğiyle fuara katılan Alarko Carrier standında, farklı kapasite 

ve çalışma aralığındaki 4-6-8” dalgıç pompa ve motorlar ile keson kuyu-

pis su ve santrifüj pompalarını sergiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

himayesinde Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 31 

Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen fuarda sektörde faaliyet 

gösteren 70’ten fazla firma yer aldı.

ize’de, mekanik taahhüt firmalarının ve kurumlardaki makina 

mühendislerinin katılımıyla, Toshiba Estia Isı Pompası ve Tos-

hiba VRF tanıtım toplantısı düzenlendi. Alarko Carrier Ankara 

Bayilik Satışları Satış Müdürü Ali İsmet Koçak’ın açılış konuşmasıyla başla-

yan etkinlikte, Alarko Carrier Ürün Yöneticisi Dilara Çayır Toshiba VRF’nin 

sistem avantajlarını ve uygulama örneklerini anlattı. Alarko Carrier İş 

Geliştirme Müdürü Özgen Çoğulu’nun, Toshiba Estia Isı Pompası uygula-

maları hakkında sunum yaptığı toplantının sonunda, Alarko Carrier Satış 

Şefi Cem Yıldız ve servis sorumluları, fuaye alanında sergilenen cihazlar 

hakkında bilgi verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

A

A

R
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ABD Büyükelçiliği 
Personeline Soğutma 
Grupları Eğitimi Verildi

Kliteknik’in 
Satıcı ve Servislerine 
Eğitim Düzenlendi

P Ankara Otel’de 22-23 Ekim 2019’da ABD Ankara 

Büyükelçiliği’nde görevli teknisyenler için soğutma gruplarının 

işletilmesi, arıza çözme ve bakım konularına ilişkin müşteri eği-

timi düzenlendi. Alarko Carrier Teknik Destek ve Eğitim Müdür Yardımcısı 

Tolga Aydınlı tarafından verilen eğitimde katılımcılara, soğutma çevrimi, 

F-gaz yönetmeliği ve yeni soğutucu akışkanlar, soğutma sektöründeki 

yenilikler, soğutma tesisatı bilgileri, su soğutma gruplarına ait mekanik 

komponentlerin çalışma prensipleri, elektrik ve elektronik aksam, display 

ekranın kullanımı, su soğutma gruplarının işletilmesi ve bakımları, basit 

arıza bulma ve çözme teknikleri, sunum ve cihaz başı pratik eğitim eşli-

ğinde aktarıldı.

2020 yılı için Carrier Fresh ve Gold serisi duvar tipi klimalar ile Konforal ti-

cari seri klimaların Ege toptan satışı konusunda anlaşma yapılan Kliteknik 

firması satıcı ve servislerine eğitim toplantısı düzenlendi. Kuşadası Cha-

risma otelde 28 Ocak 2020’de gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Klima 

Ürün Yöneticisi Dilara Çayır, satıcı firmalara klimaların tanıtımını gerçek-

leştirdi. Çayır’ın ardından söz alan Melike Çardak Çalı, özellikle satıcıları ve 

satılan ürünlerin montajını yapacak firmaları ilgilendiren, bildirim yönetimi 

sistemi hakkında tanıtım yaptı. Eğitimde son olarak Servis Eğitim Sorum-

lusu Hikmet Erdoğan, klimalar ile ilgili servis eğitimi gerçekleştirdi.

C

Alarko’nun Yeni Kombisi Super Fit Tanıtıldı
larko Carrier Bayilik Satışları Ankara 

Bürosu tarafından, Çukurambar Ho-

liday Inn Otel’de düzenlenen eğitim-

de Alarko’nun yeni kombisi Super Fit’in tanıtımı 

gerçekleştirildi. Alarko Carrier Bayilik Satışları ve 

Satış Sonrası Hizmetler Ankara Büro personel-

leri, bölge yetkili satıcıları ve yetkili servisleriyle 

birlikte 70 kişinin katıldığı toplantıda Ankara Bayi-

lik Satışları Satış Müdürü Ali İsmet Koçak cihazın 

ilk gösterimini gerçekleştirdi. Koçak’ın ardından 

Alarko Carrier Ürün Yöneticisi Erkan Mutlu da 

mevcut kombiler Seradens Super ve Seradens 

Super Plus’taki yenilikleri anlattı.

A
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Alarko Holding Afet ve Acil 
Durum Bilgilendirme 
Semineri Yapıldı

larko Holding, Afet ve Acil Durum Bilgilendirme Semineri Şubat ayın-

da, eğitmen Hasan Hüseyin Karabağ’ın katılımıyla Holding konferans 

salonunda gerçekleştirildi. Özellikle başta deprem olmak üzere birçok acil 

duruma maruz kalınabilecek bu dönemde, önceden hazırlıklı olmanın öne-

mi, gerçekleştirilen eğitim ve tüm çalışanlara dağıtılan kitapçıkla bir kez daha 

hatırlatıldı. Ayrıca, eğitim esnasında çalışanlara dağıtılan Acil Durum kartları 

ile çalışanların kendilerinin ve ailelerinin bu kartları taşımalarının önemi vur-

gulandı. 

A

Niv Garih, Bahçeşehir Üniversitesi 
Kariyer Günleri’ndeydi

larko Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Alarko Carrier Yönetim Kurulu Baş-

kanı Niv Garih, Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer 

&Gelişim Kulübü tarafından düzenlenen Kari-

yer Günleri etkinliğinde katılımcılarla bir araya 

geldi ve Alarko Şirketler Topluluğu hakkında 

bilgi vererek tecrübelerini aktardı. Holding ve 

Topluluk şirketleri İnsan Kaynakları ekiplerinin 

bulunduğu standa uğrayan öğrenciler, Alarko 

Şirketler Topluluğu’nda staj imkânları hakkın-

da detaylı bilgi alma fırsatı buldu. 

A

larko Şirketler Topluluğu çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti-

rilen Farkındalık Seminerleri kapsamında 2020 Şubat konuş-

macısı Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih’ti. 

Oldukça geniş bir katılımın olduğu seminerde Garih, Dijital Dönüşüm, Bi-

lişsel Organizasyon ve Stratejik Planlama başlıkları üzerine ufuk açıcı bir 

seminer gerçekleştirdi. 

2019 Aralık seminerinin misafiri ise “Girişim Savaşçısı” Berke Sarpaş ‘tı. 

Sarpaş’ın yaptığı sunum ve yaşamdan verdiği örneklerle katılımcılar, deği-

şimin dış faktörler kadar iç faktörlere de bağlı olduğunu, beynin işleyişini 

daha iyi anlayarak, “referans aralıklarını” genişletmenin kişinin hayatında 

yapmak istediği değişimi başlatabileceğini öğrendiler.

 

İnsan Kaynakları Farkındalık 
Seminerleri Gerçekleşti

A
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larko Topluluğu Şirketlerinin uzaktan çalışmak zorunda kaldığı 

pandemi döneminde, verimli çalışmayı devam ettirmek, İnsan 

Kaynakları ve Organizasyon Metot Direktörlüğü’nden gelen 

haberlerle çalışanları bilgilendirmek, iletişimi güçlendirmek, “sağlıklı kal” 

tavsiyeleriyle çalışanları zinde tutmak, online kültür-sanat aktiviteleri, 

kitap önerileri, film önerileriyle Alarko çalışanlarının evde geçirdikleri 

günlere keyif katmak ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla ha-

zırlanan bültenlerin ilk yayını 27 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 2. 

sayıda Alarko Holding Yönetim Kurulu üyelerinin mesajları tüm çalışanlar 

ile buluşturuldu. 7 hafta boyunca yayınlanan bültenler, Haziran ayı itiba-

rıyla personelin ofislere dönmesiyle son buldu.

zaktan çalışma düzenine geçiş yapılan bu süreçte, Alarko ça-

lışanlarından tecrübelerini, görüşlerini ve iletmek istedikleri 

mesajları paylaşmalarını sağlamak amacıyla tüm Topluluk ça-

lışanlarının katılımıyla “Uzaktan Çalışma Deneyimleri” Anketi gerçekleşti-

rildi. 4 boyut, 16 seçmeli soru, 2 açık uçlu soru ile çalışanların bu süreçteki 

deneyimlerini ve içinde bulundukları döneme ait destek beklentileri sorul-

du. İnsan Kaynakları birimlerinin, süreç genel bildirimi ve fiziksel/ruhsal 

sağlık, uzaktan çalışma sürecinde destek, iş yönetimi, yaşanan zorluklar 

ve tavsiyeler olmak üzere 4 başlıkta içgörü geliştirmesini sağlayan anke-

te, kısa sürede yoğun katılım gerçekleştirildi.

Alarko Şirketler Topluluğu İnsan Kaynakları 
Birimleri, Uzaktan Çalışma Döneminde de “Sağlıklı 
Kal Alarko” Bültenleriyle Çalışanların Yanındaydı

Uzaktan Çalışma Deneyimleri Anketi Gerçekleştirildi

A

U

A

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
“Bu yıl evde bayram var!” Temasıyla Kutlandı

larko Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü, 23 Ni-

san coşkusunu birlikte yaşamak için çalışanlarına 

bir çağrı yaptı. Çalışanlarından “Bu yıl evde bayram 

var” temasıyla, çocuklarıyla birlikte kutlama fotoğraflarını, 

çocuklarının çizdiği resimleri ve çocuklarıyla birlikte geçirdik-

leri anların kısa videolarını paylaşmaları istendi. Gönderilen 

içeriklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan anlamlı video, şirke-

tin Linkedin sayfasında da yayınlandı. 
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Alarko Günü Töreni Yapıldı
eleneksel Alarko Günü töreni 27 Aralık 2019 tarihinde Alarko Hol-

ding Konferans Salonu’nda Topluluk İcra Kurulu Başkanı Ayhan 

Yavrucu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Alarko’nun 65. kuruluş yıldönümü-

nün de kutlandığı törende, 10., 15., 20., 25., 30., 35. ve 40. hizmet yılını doldu-

ran Alarko mensuplarına verilen kıdem ödüllerini takiben kurum dışında ödül 

alan Topluluk şirketlerine sertifikaları verildi. Törende ayrıca projeleri ile Buluş 

Ödülü’ne layık görülen mensuplarımızın ve Altın Rozet almaya hak kazanan-

ların ödülleri de verildi. Ödül töreninin ardından birer konuşma yapan Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Alarko mensuplarının yeni yılını kutladılar ve yeni yıla yönelik 

mesajlar verdiler. Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’in konuş-

masının ardından tören geleneksel yıl sonu kokteyli ile sona erdi. İkinci tören 

ise 25 Aralık 2019 tarihinde Alarko Carrier Gebze Fabrikası’nda gerçekleşti. 

Törende Sanayi ve Ticaret Grubu’nun 10.,15. ve 20. yılını dolduran ve emekli 

olan personeline  ödülleri verildi.

G

larko Holding, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etki-

lerini azaltmak ve salgın sebebiyle mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç 

sahibi vatandaşlara destek sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulundu. Çok 

sayıda kurum ve kuruluş tarafından destek bulan kampanyaya yapılan ba-

ğış ile ilgili olarak Holding’den yapılan basın açıklamasında “Alarko Şirketler 

Topluluğu olarak; içinde bulunduğumuz bu zor günlerde birlik ve beraberlik 

içinde hareket etmenin önemine binaen, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 

Erdoğan liderliğinde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Milli Dayanışma 

Kampanyası’na, muhtelif kurumlarımıza yapmış olduğumuz ayni ve nakdi 

yardımlarımız dışında 1.000.000,-TL (Bir milyon lira) ile katkıda bulunuyoruz. 

En büyük dileğimiz, bu zorlu dönemi güçlü bir dayanışma ile en kısa sürede 

ve en az hasarla geride bırakmak.” ifadelerine yer verildi.

A

Alarko Holding, Biz Bize Yeteriz Türkiye’m  
Kampanyasına Bağışta Bulundu
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ünya Kadınlar Günü sebebiyle 9 Mart 2020 tari-

hinde Microsoft Türkiye’nin davetlisi olan Alaton, 

katılımcılarla kadının iş hayatındaki konumu üzeri-

ne görüşlerini paylaştı. “Kadının doğası çok güçlü, korumacı 

ve içten… Bu özellikleriyle kadınlar iş dünyasında çok ayrı bir 

yere sahip ancak daha alacağımız çok yol var. 

Özellikle bazı şirketler kadınlar iş hayatlarına ailevi neden-

lerle ara verirler varsayımıyla hareket ederek kadınları iş 

gücüne dahil etme konusunda daha negatif tavırlar içerisine 

giriyorlar. Kadınlar, ailesel sebeplerle kariyerini sonlandırabi-

liyor veya ara vererek kesintiye uğratabiliyorlar.

Fakat bebek sahibi olan kadınların, bu sürecin sonrasında iş 

hayatına geri dönmeleri, bulundukları şirketlerde ciddi bir ka-

riyer planlaması yapmaları, şirketlerden bu yönde talepkar 

olmaları gerektiğini düşünüyorum. Hayatta en gerekli şey 

maddi olarak kendi başına ayakta durabilmek. Çünkü birçok 

şey ona bağlı oluyor. Bu yüzden, kadınlar ne yapsınlar etsin-

ler ekonomik bağımsızlıklarını ellerinde tutsunlar.” sözleri ile 

mesaj verdi.

Microsoft Türkiye Dünya Kadınlar Günü 
Etkinliği’nde Leyla Alaton’u Ağırladı 

D

Politikamız 2020 Toplantısı Gerçekleştirildi

larko Şirketler Topluluğu Politikamız 2020 toplantısı, 44. kez tüm 

Topluluk şirketlerinin katılımıyla 28 Aralık 2019 tarihinde Alarko Hol-

ding Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Alarko Holding A.Ş.’ nin kurucuları 

merhum Dr. Üzeyir Garih ve merhum İshak Alaton’un Alarko çalışanlarına 

bıraktığı en önemli miraslardan biri olan “Politikamız” ilkeleri, ‘Pembe Kitapçık’ 

ile yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. 

A
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u yıl 1 Mart 2020 tarihinde 6’ncısı gerçekleşen TURKISH-

WIN (Turkish Women’s International Network) Genç Kadın 

Kariyer Zirvesi “Yola Çık, Hikayeni Yaz” sloganı ile Lütfi Kır-

dar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi.

Zirveye konuşmacı olarak katılan Alarko Holding Yönetim Kurulu 

Üyesi Leyla Alaton, iş hayatında hiçbir sorunu engel olarak kabul 

etmediğini ve bu nedenle zorluklarla karşılaşmadığını ifade etti.

Genç kadınlara iş hayatı ile ilgili tavsiyelerde bulunan Alaton, “Ben 

beraber olmanın gücüne her zaman inandım. Ancak beraberken 

bir güç doğuyor. Hayat zorluklarla dolu. Sizin başarınızla yakından 

uzaktan ilişkisi olmayan bir mentorunuz olsun. Hiçbir çıkarı olmasın. 

Hayata başlarken ilk mentor çok önemli” dedi.

Leyla Alaton, 
TURKISHWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi’ne Katıldı

B

andemi gündemi, Kovid-19’un insan hayatına ve ekonomiye etki-

leri üzerine bir çok dijital yayında tartışıldı. Alarko Holding Stra-

tejik Planlama Müdürü Tal Garih de katıldığı çeşitli platformlarda 

yeni dünya düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dijital dönüşüm, 

yeni nesil ekonomi, girişimcilik, eğitim, fütürizm ve salgının toplumsal et-

kileri İnstagram, Youtube ve Zoom platformları üzerinden masaya yatı-

rıldı.  2 Nisan’da Yenibirlider Derneği’nin “Kovid-19’un Dijital Dönüşüme ve 

Geleceğe Yansımaları” konulu Yenibirlider Touch webinar serisinin ilk ya-

yınına katılan Garih,  8 Nisan’da ise Girne Amerikan Üniversitesi’nin yayın 

konuğu olarak görüşlerini paylaştı. Tal Garih, 16 Mayıs’ta Aydın, Balçova 

ve Bodrum Karia Rotary Kulüpleri ile Denizli ve Alsancak Rotaract Kulüp-

lerinin RYLA Organizasyonunda, “Değişen Dönemin Yeni Liderleri” konulu 

webinarına katıldı. Yayınlarda, pandemi sonrası değişen dünya düzeni ve 

bu yeni düzene adaptasyon süreci ile ilgili paylaşımlarda bulundu. 

Tal Garih, oluşan yeni normalde dijital dönüşüm ve insan odaklı yakla-

şım ile ilgili öngörülerini Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Baş-

kanı Zehra Öney, Yazar Aret Vartanyan, Denge Merkezi kurucusu MCC Dr. 

Zerrin Başer, Dr. Yılmaz Sönmez, Zafer Küçükşabanoğlu, Habitat Derneği, 

geleceğin bilimi toplumu, Gentleman dergisi ve Platin Dergisinin canlı ya-

yınlarında paylaştı. 20 Mayıs tarihinde BAU Lisansüstü programı webinarı 

düzenlendi. “İnsan, Teknoloji ve VUCA Dünyası”  konulu webinarda, Tal Ga-

rih, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğçe Aslan ve Azor Brand & 

People Solutions Kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Emre Başkan ile birlikte VUCA dünyası ve bu belirsiz ortamın insan üze-

rindeki etkilerini değerlendirdiler. Program, BAU Youtube kanalından da 

canlı yayınlandı. Ayrıca, BAU Lisanüstü Enstitüsü İşletme Okulu’nun ta-

nıtım webinarında işletme programlarını tanıtmakla beraber Bahçeşehir 

Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu Başkanı Burak Küntay ile bir söyleşi 

gerçekleştirildi.  

26 Mayıs’ta TAİDER tarafından düzenlenen ve İnstagram üzerinden ger-

çekleşen canlı yayında Kovid-19’un küresel çapta ve Türkiye’ye sosyoeko-

nomik yansımaları ele alındı. Yeni nesil ekonominin nasıl şekilleneceğine 

dair öngörülerin de paylaşıldığı ve Tal Garih’in oturum yöneticisi olduğu 

yayının konuğu ise ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin’di. 

Eksponansiyel değişim içeren dünyamızda dönüşüm ve kurumsal hafıza-

ları sentez ve takımdaşlık ruhu içerisinde yürüterek treni yakalamaktansa 

rotayı çizeceğimizi inanan Tal Garih proaktif stratejiler paylaştı. Garih, En-

düstri 4.0, Toplum 5.0 ve Fütürizm 6.0 zihniyetleriyle bu dönemin gele-

ceğe yansımalarının olumlu olabileceğini ve krizi fırsata çevirebileceğimizi 

çeşitli platformlarda değerlendirdi. 

Tal Garih, Kovid-19 ve Yeni Dünya Düzeni Konulu 
Webinar ve Canlı Yayınlara Katıldı

P
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İK Eğitim ve Proje Geliştirme Komitesi tarafından hazırlanan 

sosyal yardım projeleri kapsamında Doğu’daki okullarımıza 

yardım gerçekleştirildi. Öncelikle Ağrı Ertuğrul Gazi Ortaokulu 

ile iletişime geçerek ihtiyaç sahibi çocukları belirleyen AİK üyeleri, son-

rasında kura yöntemiyle tüm Holding çalışanlarını dahil ettikleri bir sis-

tem ile bu ihtiyaçların Alarko Holding personeli tarafından karşılanmasını 

sağladı. Yapılan bu çalışmayla 100’ e yakın öğrencinin bot, mont, eldiven, 

şapka, atkı gibi kışlık ihtiyaçları karşılandı. 

AİK Çocukları Sevindirdi

A

AİK Üyeleri Kral Lear Oyununda Buluştu

AİK Kayak Etkinliği İçin Kayseri’deydi

İK üyeleri bu kez bir Shakespeare 

klasiği olan ‘Kral Lear’ oyununda 

bir araya geldi. Çevirisini ve başro-

lünü usta tiyatrocu Haluk Bilginer’in üstlendiği 

oyun, Zorlu PSM’ de seyircileriyle buluştu. AİK 

Sanat Komitesi tarafından düzenlenen etkin-

liğe, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Vedat Alaton da katıldı. Tiyatroya gelen 

tüm AİK üyeleri ve Alarko çalışanları birlikte 

keyifli vakit geçirirken, gecenin sonunda oyun, 

seyircilerinden tam puan aldı.

A

larko İstikbal Kulübü Sosyal Etkinlikler Komitesi 

tarafından 1-2 Şubat 2019 tarihlerinde Erciyes’e 

düzenlenen gezide İstanbul ekibinin yanı sıra Konya 

ve Ankara ekibinden üyeler de yer aldı. Kayseri’ ye vardık-

tan sonra Erciyes’e doğru yola çıkan ekip, Erciyes’te tüm gün 

kar ve kayak keyfini doyasıya yaşadı. Bir kayak klasiği olan 

sucuk-ekmek partisi de yapan üyeler, ertesi günün heyeca-

nıyla otele geri döndü. Etkinliğin 2.gününde de sabahın erken 

saatlerinden itibaren tüm günü Erciyes’in zirvesinde geçiren 

AİK üyeleri, akşamüzerine doğru şehir merkezine giderek yö-

reye özgü ürünleri alabilecekleri noktalardan alışveriş yaptı-

lar. Sonrasında Kayseri Havalimanı’ndan dönüş yoluna geçen 

katılımcılar, bir sonraki etkinlikte yeniden bir araya gelmek 

üzere vedalaştılar.

A
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ncü uygulamaları ve gönülden hizmeti ile bugüne kadar 
yurt dışından bir çok yayının yer verdiği Hillside Beach Club, 
İngiltere’nin en çok okunan ve prestijli gazeteleri The Times ve 

Telegraph’da yer aldı.

Sadece İngiltere’nin değil dünyanın sayılı yayınlarından biri olarak gösteri-
len Telegraph gazetesi Hillside Beach Club’ı en iyi tatil otellerine yer verdi-
ği haberde ilk sırada gösterdi. Konumu ve misafirlerine sunduğu imkanlar-
dan detayları ile bahsedilen haberde Hillside Beach Club’ın iyi hissettiren 
ve mutluluk veren bir havası olduğu vurgulandı. Aylık 90 milyonun üzerin-
de sayfa görüntülenmesine sahip yayının hazırladığı haberde, eğlenirken 
öğreten “edutainment” akımının Türkiye’deki öncüsü Hillside’ın, misafirleri 
için düzenlediği atölyelerden de bahsedildi. 

Hillside Beach Club İngilizlerin tatil tercihlerini yönlendiren yayınlardan biri 
olan The Times’da ise detaylı bir değerlendirme ile yer aldı. Gazetenin haf-
ta sonu ekinde yer alan Hillside Beach Club ile ilgili haberi, gazetenin ünlü 
seyahat editörü Gillian Furmage hazırladı. Günlük 400.000 üzerinde tira-
ja sahip köklü İngiliz gazetesi The Times gazetesinde ve yayının aylık 25 
milyon erişim alan web sitesinde yer alan bu özel haberde, Hillside Beach 
Club’ın güler yüzlü personeli, beklentilerin ötesindeki servis anlayışı ve eş-
siz konumundan detaylarıyla bahsedildi. Haberi hazırlayan editör, kalite-
sini ve cazibesini sürekli artırarak misafirlerini her yıl şaşırtmayı başaran 
Hillside Beach Club’ı konumu, aile ve çocuklar için sunduğu imkanlar, ye-
me-içme alternatiflerinin çeşitliliği ve yetişkinlerin yapabileceği aktiviteler 
üzerinden değerlendirdi. Dikkat çeken bu haber, editörün “Fethiye’nin gü-
neşli havası bana kendimi İskoçya’dan milyonlarca mil uzaktaymışım gibi 
hissettiriyor” benzetmesi ile başlıyor. Otele ulaşımının kolaylığına değinen 
Gillian Furmage, kısa bir seyahat sonrası gerçekleşen bu hava değişikliği-
nin kendisine ne kadar iyi geldiğini vurguluyor. 

Yeme içme imkânlarının ayrı bir başlıkta değerlendirildiği haberde 

Hillside’ın ses getirmiş uygulaması “Beach Order App”den bahsediliyor. 
Editör, şezlongdan kalkmadan sipariş vermesine imkan sağlayan bu uy-
gulamaya değinerek, otelin misafirlerinin hayatını kolaylaştıran mobil 
uygulamayı övüyor. Haberde, konuklarına unutulmaz bir tatil yaşatmak 
için her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünen Hillside’ın, misafirleri için 
düzenlediği spor aktiviteleri ve deniz üzerinde açık hava sineması deneyi-
mi de yer alıyor. 

Sanda Nature Spa’da aldığı bakım için “O kadar rahatlatıcıydı ki masaj sona 
erdiğinde yüzümde şaşkın bir ifade ile havada süzülüyormuş gibi hisset-
tim” notunu paylaşan Furmage, her sabah gerçekleşen yoga dersinden de 
bahsediyor. Yetişkinlere özel plajlar Silent ve Serenity ile birlikte Hillside’ın 
eğlence programına da değinen haber, editörün çocuklar için sunulan im-
kanları sıralaması ile son buluyor. Başarı hikayesi ile dünyanın önde gelen 
üniversitelerinden Harvard Business School’da ders konusu olan Hillside 
Beach Club, içten servisi ve öncü uygulamaları ile yurt dışı basınından yo-
ğun ilgi görmeye devam ediyor ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor.

Ö

İngiltere’nin Önde Gelen Yayınları The Times ve 
Telegraph Hillside Beach Club’dan Övgüyle Bahsetti
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ijital dünyanın dinamiklerine uyum sağlayıp, Türkiye’de ilk kez 
Instagram story üzerinden yayın yapan ve 100.000’den fazla 
takipçiye sahip HillsideNOW kanalı, yeni, ilham veren, merak 

uyandıran içerikleri ve öncü isimlerle yaptığı röportajları ile ses getirmeye 
devam ediyor. 

Sosyal medyada aylık 6 milyondan fazla kişiye erişen HillsideNOW kana-
lı, yeni konsepti “Now at Home” ile sıradışı müzisyenlerin canlı kayıtlarını 
takipçileri ile buluşturdu. HillsideNOW kanalına özel olarak kaydedilen bu 
parçalar 600.000 üzerinde izlenme sayısına ulaştı. HilsideNOW, Now at 
Home serisinde bu güne kadar, “Cinaslı Kafiye” teklisinden sonra ilk al-
bümü “Cızgan”ı müzikseverlerle buluşturan Selin Sümbültepe, analog ve 
voltaj kontrollü devreler sayesinde müzik yapan Tunç Çakır, davulu yanın-
da günlük hayattan objeleri dönüştürdüğü müzik aletlerini kullanan Berke 
Can Özcan, Türkiye’nin ilk sanal gitar akademisini kuran gitarist Bilal Ka-
raman, söz yazarı besteci ve saksafon sanatçısı Korhan Futacı ile piyanist 
besteci ve prodüktör Çağrı Sertel’i ağırladı. 

HillsideNOW’ın dikkat çeken işleri ve üretici kişilikleri ile öne çıkan isimlerle 

yaptığı röportajlar da ilgiyle takip edildi. Farklı disiplinlerde üretim yapan 
sanatçılar, müzisyenler ve girişimci iş insanları ile yapılan röportajlara yer 
veren HillsideNOW kanalı, takipçilerine farklı konularda sağladığı bilgiler 
ile de ses getirdi. 

illside, farklı tekniklerle hazırlanmış holofonik sesler (8D ses 
teknolojisi) sayesinde sosyal medya takipçilerine yağmur or-
manı hissini yaşattı. Kulaklıkla dinlendiğinde kişinin çevresini 

saran ve oradaymış hissi yaratan rahatlatıcı özelliklere sahip bu özel ses 
kaydı, etkileyici görüntülerle birlikte paylaşıldı. 

Holofonik sesler, detaylı bir hazırlık ve yapım aşaması sonrasında hayata 
geçirildi. Proje için, bu konuda büyük deneyime sahip olan uzman bir ekip, 
ses kayıt tarihi boyunca yapılan tüm holofonik denemeleri detaylı olarak 
inceledi. Bu konuda yapılmış olan tüm teknik uygulamalar ayrıntılı olarak 
araştırıldı. Bütün bu bilgiler harmanlanarak birden çok teknik bir araya ge-
tirildi. Seçilen sesler binaural (çift kulaklı) tekniklerle, bir insan başı, kulak-
ları ve bedeni simule edilerek kaydedildi. Kayıtta yer alan tropik birçok ses 
ise yerinde kaydedilmiş ses bankalarından yararlanılarak hem stüdyoda 
binaural tekniklerle yeniden kaydedildi hem de üzerlerinde işleme yazılım-
ları uygulanarak “SANDA SPA Holofonik Deneyimi”ne uygun hale getirildi.

Sanda Spa Rainforest 8D deneyimi, Hillside City Club’ın sosyal medya he-
sabında paylaşıldıktan sonra 20.000 kişi tarafından izlendi ve farklı profil-
ler tarafından binlerce kez paylaşıldı. 

D

H

HillsideNOW “Now at Home” Konsepti ile Müzisyenleri 
Evlerinde Takipçileri ile Buluşturdu

Sanda Spa 8D Ses Teknolojisini Kullanarak 
Hazırladığı Video ile Sosyal Medyada Ses Getirdi
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isafirlerinin geç başlayan yaz sezonu sebebiyle kutlama olarak 
gördüğü Hillside, 12 Haziran’da yeniliklerle açıldı.  Ailelere ve 
küçük gruplara özel tekne turları, evde kalınan dönem son-

rası zinde bir başlangıç için özel olarak tasarlanmış “Fresh Start” isimli 
wellness ve detox programları ve hazırladığı yeni eğlence konseptleri ile 
Hillside Beach Club yeni yaz sezonunu karşıladı. Hillside, ayrıca bulunduğu 
şehirden özledikleri tatile özel araç ile seyahat ederek gelmeyi isteyen 
misafirleri için, koltukları tam yatabilen konforlu transfer hizmetini de 
sağlamaya başladı. 

Hillside Beach Club, çevresinde yer alan zengin tarihi keşfetmeye imkan 
sunan tur ve gezi programlarını da misafirlerine sağlıyor. Kayaköy’e özel 
rehber eşliğinde yapılan gezide tarihi doku keşfedilirken, keyifli bir trek-
king rotası da deneyimlenebiliyor. Hillside, bu yaz farklı bir gün geçirmek 
isteyenler için de kişiye ve küçük gruplara özel konforlu tekne turları dü-
zenlenmeye devam ediyor. 

Hillside, bu yaz uzman diyetisyen Hümeyra Yazman ile birlikte beslenme 
ve aktiviteler içeren “Fresh Start” isimli bir program hazırladı. Dileyen mi-
safirler tüm öğünler için besin değerleri hesaplanmış, taze olarak hazır-
lanan günlük menülerden tercih edebiliyor. 3 ya da 7 günlük olarak seçi-
lebilen detox paketleri ile birlikte, yogadan yürüyüşe, yüzmeden bisiklete 
farklı aktiviteler de misafirlere öneriliyor. 

Misafirlerinin otele girdiği andan itibaren temassız bir deneyim yaşama-
sı için tüm geliştirmeleri tamamlayan Hillside’da birçok işlem uygulama 
üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Check-in, check-out işlemleri, kulüp içinde 
gerçekleşecek tüm ödemeler, anlık takip edilebilen aktivitelere rezervas-
yon, günlük gazete ve dergilere ücretsiz erişim güncellenen uygulama 
üzerinden sağlanabiliyor. 

M
Özlenen Hillside Yazı 12 Haziran’da Başladı
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ilinçli sporu eğlence ile birleştirerek üyelerine rengarenk bir 
yelpaze sunan Hillside City Club, yıl boyunca bilgilendirici ve il-
ham veren sanat aktiviteleri düzenlemeye devam etti. 

Üyelerinin oluşturduğu “Hillsider Community”ye sık sık öncü aktiviteler 
sunan Hillside City Club, üyelerinin sosyal hayatlarını zenginleştirmek için 
gerçekleştirdiği sanat etkinlikleri ve atölyeleri “Hillside ArtSide” adı altında 
topladı. 

Hillsider’lara özel olarak gerçekleşen “Hillside ArtSide” atölyelerinden biri 
de genç kuşak fotoğraf sanatının öne çıkan temsilcilerinden biri olan Meh-
met Turgut ile hayata geçti. Başarılı fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un 
fotoğraf hikayelerini anlattığı atölye boyunca mobil fotoğrafçılık konuşul-

du. Fotoğrafların ardındaki hikayelere doğru yolculuğa çıkan üyeler, bu 
atölye sonunda fotoğraf sanatı ile ilgili bazı püf noktaları bire bir deneme 
imkanı buldu. Ünlü ressam Mehmet Sinan Kuran ile gerçekleşen ilham 
verici kolektif resim atölyesinde ise Hillside üyeleri yaratıcılıklarını kağıda 
dökerek birbirinden renkli eserler üretti.

“Hillside ArtSide” kapsamında bugüne kadar, dünyaca ünlü performans 
sanatçısı Marina Abramoviç’in Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşen 
AKIŞ sergisi, Canan Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirme-
ye 40 yıllık sanat hayatının incelendiği retrospektif, Ahmet Güneştekin’in, 
Türkiye’nin 100 yıllık belleğini sorguladığı “Hafıza Odası” gibi ses getiren 
sergiler rehber eşliğinde ziyaret edildi. 

B

Hillside Üyeleri Sanatın Renkli Dünyasını 
“Hillside ArtSide” ile Keşfetti


